
 
Informacja o istotnej transakcji zawartej pomiędzy Redan S.A. z podmiotem powiązanym 
 
Redan S.A. (Spółka) na podstawie art. 90i ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i 
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 
spółkach publicznych (tj. z 2019 r., poz. 623 ze zmianami) podaje do wiadomości publicznej informację 
o zawarciu poniższej transakcji z podmiotem powiązanym ze Spółką: 
 

Firma podmiotu powiązanego, z którym 
Spółka zawarła istotną transakcję 

Top Secret Fashion Story sp. z o.o.,  

Centrum Handlowe Brukowa sp. z o.o. sp.k.,  

Piengjai Wiśniewska, 

Radosław Wiśniewski. 

Opis charakteru powiązań pomiędzy Spółką a 
podmiotem powiązanym, z którym Spółka 
zawarła istotną transakcję 

Na dzień zawarcia transakcji  Spółka posiada 100% 
udziałów w  Top Secret sp. z o.o. , która posiada 100% 
udziałów w Top Secret Fashion Story sp. z o.o. 
Pomiędzy Centrum Handlowe Brukowa, Piengjai 
Wiśniewską oraz Radosławem Wiśniewskim a Redan 
istnieją powiązania osobowe (Pan Radosław  
Wiśniewski posiada 39,2% akcji w REDAN SA, jest 
członkiem Rady Nadzorczej Spółki; Pani Piengjai  
Wiśniewska posiada 25,6% akcji w REDAN SA, a także 
50% udziałów w CENTRUM HANDLOWE BRUKOWA SP. 
Z O.O. będącej komplementariuszem Centrum 
Handlowe Brukowa sp. z o.o. sp.k., a zarazem jest 
członkiem Rady Nadzorczej Spółki) 

Data transakcji 30.07.2020 r. 

Wartość transakcji (sumy gwarancyjnej) 29,4 mln  zł 

Przedmiot transakcji 
 Udzielone odpłatnie poręczenia- zabezpieczenie 
korporacyjne na rzecz banku HSBC, który udzielił Redan 
SA i Top Secret sp. z o.o. kredytu 

Informacje niezbędne do oceny, czy istotna 
transakcja została zawarta na warunkach 
rynkowych i czy jest uzasadniona interesem 
Spółki i akcjonariuszy niebędących 
podmiotami powiązanymi, w tym 
akcjonariuszy mniejszościowych 

Transakcja odbyła się na warunkach rynkowych,  
zgodnie z dokumentacją uzasadniającą rynkowość 
uwzględniającą analizę porównawczą. Zawarcie 
transakcji jest uzasadnione interesem Spółki i 
akcjonariuszy mniejszościowych,  koniecznością 
zapewnienia finansowania działalności Redan SA i Top 
Secter Sp. z o.o.  

 

 

 

 

 

 



Informacja o istotnej transakcji zawartej pomiędzy Redan S.A. z podmiotem powiązanym 
 
Redan S.A. (Spółka) na podstawie art. 90i ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i 
warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o 
spółkach publicznych (tj. z 2019 r., poz. 623 ze zmianami) podaje do wiadomości publicznej informację 
o zawarciu poniższej transakcji z podmiotem powiązanym ze Spółką: 
 

Firma podmiotu powiązanego, z którym 
Spółka zawarła istotną transakcję 

Radosław Wiśniewski 

Opis charakteru powiązań pomiędzy Spółką a 
podmiotem powiązanym, z którym Spółka 
zawarła istotną transakcję 

Na dzień zawarcia transakcji  Pan Radosław  
Wiśniewski posiada 39,2% akcji w REDAN SA, a 
zarazem jest członkiem Rady Nadzorczej Spółki 

Data transakcji 17.12.2020 r. 

Wartość transakcji (sumy gwarancyjnej) 6,4 mln  zł 

Przedmiot transakcji 
 Udzielone odpłatnie poręczenie- zabezpieczenie 
obligacji (Porozumienie -tekst jednolity Warunków 
Emisji Obligacji) 

Informacje niezbędne do oceny, czy istotna 
transakcja została zawarta na warunkach 
rynkowych i czy jest uzasadniona interesem 
Spółki i akcjonariuszy niebędących 
podmiotami powiązanymi, w tym 
akcjonariuszy mniejszościowych 

Transakcja odbyła się na warunkach rynkowych,  
zgodnie z dokumentacją uzasadniającą rynkowość 
uwzględniającą analizę porównawczą.  
Zawarcie transakcji jest uzasadnione interesem Spółki i 
akcjonariuszy mniejszościowych, koniecznością 
zapewnienia finansowania działalności Redan SA. 

 

 

 

 

 


